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  چکیده

تعیین و محصــوالتی کــه  سمنان  ت زراعی و باغی مناطق مختلف استان  نسبی محصوال   با توجه به محدودیت دسترسی به آب، ضرورت دارد مزیت 

وري آب یــا جــایگزینی محصــوالت داراي مزیــت نســبی بیشــتر بــا  وري مطلوب هستند، شناسایی و راهکارهاي الزم براي بهبود بهــره فاقد بهره 

هاي آبیــاري  حصوالت زراعــی و بــاغی تحــت ســامانه وري فیزیکی و اقتصادي م اندیشیده شود. بر این اساس، شاخص بهره  ، بازده محصوالت کم 

تومــان بــر متــر مکعــب داراي    4869وري اقتصادي ناخالص آب محصوالت باغی، پسته با  بر اساس نتایج حاصل از بهره سطحی مشخص گردید. 

رفت. نتــایج حــاکی از ایــن اســت کــه  درصد پسته) در رتبه دوم قرار گ   62تومان بر متر مکعب (   3022وري اقتصادي بود و انگور با  باالترین بهره 

تومان بر متر مکعب بدست آمده اســت.    457و    399،  379وري اقتصادي ناخالص آب براي جو، یونجه و گندم به ترتیب برابر با  کمترین میزان بهره 

میلیــون ریــال در    51/ 78  دهد که سود خالص حاصل از کشت این محصول در سامانه آبیاري سطحی برابر اي نشان می بررسی وضعیت ذرت علوفه 

برابري نسبت به روش آبیاري    2/ 14میلیون ریال است که افزایش    110/ 87اي نواري (تیپ) برابر  هکتار و سود خالص آن که در سامانه آبیاري قطره 

هــا بــه  خــی زراعــت محصوالت باغی باالتر از محصوالت زراعی بود و جایگزینی و توسعه باغات به جــاي بر مزیت نسبی    سطحی (مرسوم) دارد. 

وري توصیه کرد شــامل کــاربرد ســامانه آبیــاري  توان براي بهبود شاخص بهره راهکارهایی که می   ، شود. عالوه بر این عنوان یک راهکار توصیه می 

اي  طــره اي (ق زمینی) و کــاربرد آبیــاري قطــره جات و ســیب اي، گوجه فرنگی، صــیفی اي نواري (تیپ) براي محصوالت زراعی (ذرت علوفه قطره 

معمولی، زیرسطحی و زیرسطحی اصالح شده مطبق) براي محصوالت باغی است. بررسی تجارب عملی کاربرد سامانه آبیاري تیپ بــراي گنــدم و  

ه است که حاکی از عدم مزیت نسبی کشت گندم و جو در استان  ید وري فیزیکی و اقتصادي را بهبود نبخش جو نشان داد که این روش شاخص بهره 

  .  است تی با سامانه آبیاري تیپ  سمنان ح 
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  مقدمه

مین امنیت غذایی و پایداري آن سبب افزایش فشــار بــر منــابع أت

) و بدلیل افزایش جمعیت، که ســبب پیــدایش 9آب شده است (

رود کــه منطبــق بــا تقاضاهاي نوین براي آب شــده، انتظــار مــی

د آب و تشــدید آن در ســطح جهــان، تمهیــدات شــرایط کمبــو 

 آن اســت  از حاکی جهانی هاي). بررسی12اي اتخاذ شود (ویژه

 ارزشــمند منبــع یک عنوانبه نیز زیرزمینی آب منابع وضعیت  که

 در که شرایطی در و است  مواجه نامتعادل برداشت  با آب آبیاري

 اســت، اضــافه برداشــت  از بــیش متوســط تغذیــه میــزان کشور،

 متفــاوت هايایستایی (با شدت سطح مستمر افت  سبب  داشت بر

شــور  آب هايسفره هجوم بروز موجب  کشور) مختلف نقاط در

 و ســو  یک از آب کیفیت  رفتن پایین و مناطق از بعضی در آنها به

 شــده دیگــر سوي از آب استخراج و برداشت  هايافزایش هزینه

  . است 

تقال آب از منابع برداشت و ان کشاورزي، هايزمین بیشتر در

 هــر بــراي مــورد نیــاز مقدار از بیش داريمعنی طوربه زیرزمینی

 سوي از است. آبیاري راندمان کاهش آن که نتیجۀ باشدمی هکتار

 و مراحل بحرانی رشــد بر ندرت منطبقبه رفته کار به آب دیگر،

 آب وريکــاهش بهــره بــه منجــر کــه است  گیاه نیاز مورد مقدار

بــه  شــده داده تحویل آب آبیاري، شبکه بیشتر در شود.می آبیاري

 بــه تحــویلی مقــدار از متفــاوت شــبکه، ابتــداي در کشــاورزان

  .اندگرفته قرار شبکه در انتهاي که است  کشاورزانی

  ســال آبــی منتهــی بــه 6میزان بارش شهرستان ســمنان طــی 

دهــد. میــزان درصــد کــاهش نشــان می  10افزون بر    92-1391 

 1391-92سال آبی منتهــی بــه    10سار طی  بارش شهرستان گرم

درصــدي   9دهد و کــاهش  درصد کاهش نشان می  15افزون بر  

سال آبی منتهی   5درصدي طی    18سال و کاهش    10بارش طی  

). متوسط بــارش 5در شاهرود گزارش شده است (  1393-94به  

. اســت متــر  میلی  101برابــر    1392-93ساله دامغان منتهی به    13

 48متــر یعنــی حــدود  میلی  120تان کمتــر از  میانگین بارش اســ 

اســت و متوســط حجــم بــارش در درصد میانگین بارش کشور  

کــه   شودمیلیارد متر مکعب برآورد می  11/ 5استان ساالنه حدود  

درصــد) از طریــق تبخیــر   80میلیارد متر مکعب آن (حدود    9/ 2

  شود.  مستقیم از دسترس خارج می

 در آب مصــرف حجــم بر اساس برآوردهاي اخیر، میــانگین

 ســهم کــه متــر مکعــب  میلیــارد 75 ± 5برابــر  کشاورزي بخش

ــرف ــابع از آب مص ــطحی من ــی و س ــه زیرزمین   ترتیب ب

)، بــا ایــن 1بــود ( مترمکعــب  میلیــارد 57 ± 0/ 9و  18/ 5 ± 5 

درصد منابع آب بخش کشاورزي از منابع آب   25حساب حدود  

شود. بــا میمین أدرصد آن از منابع آب زیرزمینی ت  75سطحی و  

میلیون هکتــار ســطح اراضــی آبــی، میــزان   8/ 357توجه به آمار  

 9572تــا  8975متوسط آب مصرفی در اراضی کشاورزي کشور 

  ).1متر مکعب است (

در استان سمنان شرایطی مشابه دیگر منــاطق کشــور حــاکم 

 ویژهبــهاست و حتی به خاطر عملکرد پایین برخی محصوالت (

فاقد توجیه فنی و اقتصادي اســت کــه زراعی) کشت و کار آنها  

ــت  ــابع آب و موجــب اف ــتفاده از من ــداري اس ــا پای در تضــاد ب

وري عملکــرد و بهــره فقــدانهاي آب زیرزمینــی اســت. ســفره

هاي کلیدي در پــایش حرکــت بــه ســمت شاخص  ،مصرف آب

  ).18هاي تولید کارآمدتر و پایدارتر هستند (سیستم

ستان خراســان رضــوي نتایج تحقیقات در مزارع کشاورزي ا

اي ) نشان داد که تغییر روش آبیاري سطحی به آبیــاري قطــره7(

درصد)، کــاهش آب   21تا    9موجب افزایش عملکرد محصول (

درصد) و افزایش کــارایی مصــرف   49تا    34مصرفی در هکتار (

اي . مقایسه روش آبیــاري قطــرهشوددرصد) می 116تا    83آب (

) نشــان داد 21و همکــاران (  نــژادبا آبیاري سطحی توسط تــرك 

وري مصرف آب گندم بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب در بهره

) 1/ 38) حــدود دو برابــر روش ســطحی (2/ 57اي (آبیاري قطره

ــر و همکــاران ( ــود. آهی ) 17) و شارماســارکار و همکــاران (3ب

زمینی و چغندرقنــد، در روش آبیــاري در کشت ســیب   ترتیب به

جــویی در مصــرف آب غــده، صــرفه  اي افــزایش عملکــردقطره

وري آب را در مقایســه بــا روش آبیــاري آبیاري و افزایش بهــره

  ند. کردسطحی گزارش 

هاي مختلف تولیــدي، یکــی از توجه به مزیت نسبی فعالیت 
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ــ هاي مهم برنامهجنبه مین أریزي براي حفظ منابع پایه تولیــد و ت

دائمــی و   نیازهاي بازار است. بدیهی است مزیت نسبی امتیــازي

اي به منطقه یــا ایستا نیست و امکان دارد در طول زمان از منطقه

استانی دیگر و یا در درون یک بخش، از محصولی به محصــول 

تــدریجی   ،یند این انتقــالادیگر تغییر یابد، ولی از آنجایی که فر

توان آن را حفظ و هاي مطلوب میاست با به کار بستن سیاست 

بــود ســرمایه و محــدودیت دسترســی بــه ). کم6یا تقویت کرد (

تــرین منــابع تولیــدي محســوب آب، که از مهم ویژهبهمنابع پایه 

برداران با آن مواجه هستند. ســایر شود، چالشی است که بهرهمی

منابع تولیدي ممکن اســت فــراوان باشــد، ولــی بــه دلیــل عــدم 

 وري پــاییننتیجه این امر بهــره  شوند کهاستفاده بهینه اتالف می

ترتیب، ضرورت دارد که در هر منطقه محصوالت است. بدینآنه

بندي شوند و الگوي کشت بر اساس بر حسب مزیت نسبی رتبه

اصل مزیت نسبی طراحی شود. این امر به نوبه خــود منجــر بــه 

ــزایش بهــره ــد میاف ــابع تولی ــه از من . شــودوري و اســتفاده بهین

آب ماننــد کــاهش کارهاي مــدیریت  سفانه، درحالی که به راهأمت

تبخیر از طریق مالچ و بهبود آبیاري تا حدي توجه شــده اســت، 

جویی آب کمتر مورد توجه انتخاب الگوي کشت با هدف صرفه

  ).14قرار گرفته است (

هاي مهــم اقتصــادي یکی از بخش  عنوانبهبخش کشاورزي  

هــاي بــالقوه طبیعــی و همچنــین داشتن مزیت کشور، با توجه به

هــا، امنیت غذایی جامعه، بیش از ســایر بخــشنقش حساس در  

هــاي نیــاز بــه توجــه دارد. بنــابراین، بــا توجــه بــه محــدودیت 

ــرمایه ــاورزي، و س ــش کش ــوژیکی در بخ ــی و تکنول اي، اقلیم

هاي اقلیمــی و جغرافیــایی متفــاوت در منــاطق همچنین ویژگی

گام برداشتن بر اساس اصل مزیت نسبی اهمیت باالیی   مختلف،

اي مزیــت ، در مطالعــه)23همکــاران (زونــگ و ). 10و  6دارد (

اي تولید غالت را در چین بر حسب میزان تولیــد و نسبی منطقه

، تعیین کردند. بر اساس نتــایج بدســت آمــده، ههاي مربوطهزینه

مزیت نسبی محصوالت عمــده زراعــی تولیــد شــده در منــاطق 

  داري دارند. مختلف چین با هم اختالف معنی

هاي مهم بخــش کشــاورزي یکی از زیر بخش  بخش باغبانی

ــه در آن الگــوي کشــت  ــت ک ــرخالف بخــش زراع اســت و ب

هاي جاري و موجی تعیــین صورت ساالنه و بر اساس سیاست به

ریزي اســت؛ زیــرا شود، بخش باغبانی نیازمند یک افق برنامهمی

-تــا بــه بهــرهگذاري چندین ساله نیاز دارد  این بخش به سرمایه

). بنــابراین، حساســیت شــناخت و حرکــت در 6(برداري برسد  

راستاي مزیت نسبی در بخش باغبانی بــیش از زراعــت و ســایر 

هاي کشاورزي اســت. تــاکنون مطالعــات متعــددي در زیربخش

هاي مزیت نسبی با اســتفاده از مجموعــه شــاخص  مورد بررسی

) در مطالعــه 22پور و همکــاران (موجود انجام شده است. وکیل

ررسی مزیت نسبی تولید مرکبات ایران و مقایسه آن تحقیقی به ب

هاي مازندران و هرمزگان پرداختند. از دیگر مطالعــات در استان

مــی تــوان بــه بررســی پیراســته و کرانجام شده در این زمینه می

) اشــاره 2) و عابدینی و عســگري (11)، جیران و جوالیی (15(

  .  کرد

ــ   هاي نــوین آبیــاري، افــزایش عملکــرددر روش ی و در کمّ

هاي سطحی و سنتی مــورد انتظــار مواردي کیفی نسبت به روش

 نــوین هــايروش اعمــال و جدیــد فنــاوري از گیرياست. بهره

اســت.  آب بحــران جلــوگیري ازبــروز  در گــام نخستین آبیاري،

 بدون را آبیاري آب مصرف تواندمی فشار تحت  آبیاري از استفاده

 میزان به شود، کشاورزي تمحصوال تولید کاهش منجر به کهآن

  دهد. کاهش يچشمگیر

از آنجایی که درصد عمــده مصــارف آب در اســتان ســمنان 

همانند دیگر نقاط کشور، مربــوط بــه بخــش کشــاورزي اســت، 

هاي آبیــاري وري آب کشــاورزي و اصــالح ســامانهافزایش بهره

رو بــراي مقابلــه بــا کمبودهــاي ترین راهکــار پــیشمهم  عنوانبه

  ). 20شود (شناخته می فیزیکی آب

شود این است که آیــا رونــد ال مهمی که اینجا مطرح میؤ س

فعلی تولید محصوالت کشاورزي استان سمنان، منطبق با کمیت 

تولیــد  فراینــدتوان و کیفیت آب قابل دسترس است؟ چگونه می

دهی و اصالح کــرد؟ از آنجــایی و الگوي کشت استان را سامان

براي انتخاب کشت مناسب، بشــمار   که عملکرد شاخص مناسبی

رود و در مناطقی که با محدودیت آب مواجه است، چگونه نمی



   1400زمستان  / چهارمشماره /  پنجمنشریه علوم آب و خاك / سال بیست و 

  

66 

وري آب استفاده شــود. ایــن مباحــث از توان از شاخص بهرهمی

شود. ضمن اینکــه هاي اختصاصی این مقاله محسوب میویژگی

ــدیهی اســت کــه  ــاي بهــرهب وري آب کشــاورزي مســتلزم ارتق

ــه ــقبرنام ــارا، اریزي دقی ــین ک ــت، تبی ــوي کش ــالح الگ یی ص

در   کــه  تــر آن اســت اجــراي صــحیح  هاي تولیــدي وزیرساخت 

بــر  .مرحله پایش نقاط ضعف و قوت آن مشخص خواهــد شــد

این اساس تعیین سطوح نسبی محصوالت کشــاورزي و مزیــت 

وري آب، هــدف ایــن نسبی آنها از طریق بررسی شاخص بهــره

  پژوهش بوده است.

  

  پژوهشروش 

گیري در بی یکــی از ابزارهــاي کارآمــد بــراي تصــمیممزیت نس

باشد. بخش تولید و تجارت و مصرف محصوالت کشاورزي می

ــت  ــورداري از ظرفی ــا برخ ــمنان ب ــتان س ــاورزي اس ــا و کش ه

هاي وسیع در تولید محصوالت متنوع زراعی و باغی و توانمندي

اي در اقتصــاد اســتان دارد و از نقــش کننــدهدامی، جایگاه تعیین

مین مواد أمین نیازهاي حیاتی جامعه، امنیت غذایی، تأمهمی در ت

اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی و ایجاد اشتغال برخــوردار اســت. 

این اســتان در تولیــد برخــی محصــوالت بــاغی از قبیــل پســته، 

زردآلو، انگــور و محصــوالت زراعــی از قبیــل خربــزه و فلفــل 

مزیــت نســبی شــهرت کشــوري دارد. ایــن مطالعــه بــه بررســی 

شهرســتان   8محصوالت زراعی و باغی اســتان بــر اســاس آمــار  

شــهر، استان سمنان شامل میامی، شاهرود، دامغان، سمنان، مهدي

هــاي مــورد اســتفاده در پردازد. دادهسرخه، آرادان و گرمسار می

 هاي میدانی،مشاهدات و ثبت داده  این مطالعه از طریق بازدید و

فنی حضوري و نیز بانــک اطالعــات تکمیل پرسشنامه، جلسات  

  است. آمده  دست بهسازمان جهادکشاورزي استان  

براي تعیین مزیت نسبی محصوالت کشاورزي استان اعم از 

زراعی و باغی، آمار متوسط سطح زیرکشت و عملکرد هر یــک 

ــال  ــه س ــراي س ــوالت ب ــا  1391از محص ــازمان  1393ت از س

تعـــدد، جهادکشـــاورزي اســـتان تهیـــه و پـــس از جلســـات م

  . شدآزمایی  راستی

آب کاربردي هر یک از محصوالت زراعی و باغی با توجــه بــه 

دهی منبع آبی، مدت آبیاري، سطح مزرعه در هر یــک میزان آب

ها برآورد شــد. میــزان آب کــاربردي بــراي شــرایط از شهرستان

آبیاري سطحی بود و با توجه به ضریب پوشــش انــدك آبیــاري 

ربردي تحت این سامانه مالك مقایسه تحت فشار، مقادیر آب کا

هاي تولیــد وري اقتصادي، هزینــهقرار نگرفت. براي تحلیل بهره

اي و یونجــه) برخی محصوالت زراعی (گندم، جو، ذرت علوفه

و زردآلو مورد ارزیــابی قــرار گرفــت. میــانگین قیمــت فــروش 

محصوالت زراعی و باغی ســر خــرمن بــا مشــاوره کارشناســان 

ورزي و همکاران مرکز تحقیقــات تعیــین شــد. سازمان جهادکشا

البته براي محصوالتی کــه داراي قیمــت تضــمینی دولتــی بــوده، 

  همان قیمت مالك تحلیل قرار گرفت.  

ــره ــرد، شــاخص به ــزان عملک ــرهمی وري وري فیزیکــی آب، به

وري اقتصادي خــالص آب تعیــین اقتصادي ناخالص آب و بهره

در  متــرگرم بــر میلیوري آب به صورت کیلــو شاخص بهره شد.

) و نیز متر مکعــب بــه ازاي 19هکتار یا کیلوگرم بر متر مکعب (

  شود.) بیان می16هر تن تولید محصول (

ــره ــرد، شــاخص به ــزان عملک ــرهمی وري وري فیزیکــی آب، به

وري اقتصــادي خــالص آب بــر اقتصادي ناخــالص آب و بهــره

  تعیین شد. 4تا  1اساس روابط  
  

  

)1 (  
  ) تولید (کیلوگرم

  = عملکرد (کیلوگرم در هکتار) 
  سطح (هکتار) 

)2(  

  عملکرد (کیلوگرم در هکتار) 
وري فیزیکی آب (کیلوگرم بر مترمکعب) = بهره 

  آب مصرفی (متر مکعب) 

)3(  

  درآمد ناخالص (ریال در هکتار) 
  وري اقتصادي ناخالص آب (ریال بر مترمکعب) = بهره 

  آب مصرفی (متر مکعب) 

)4(  

  خالص (ریال در هکتار) درآمد نا
  وري اقتصادي خالص آب (ریال بر مترمکعب) بهره = 

  آب مصرفی (متر مکعب)
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وري اقتصادي خالص آب براي برخی الزم به ذکر است که بهره

اي . از آنجایی که براي آب کاربردي هزینهشدمحصوالت تعیین  

هاي آن شــود (یــا نــاچیز اســت) و تعیــین هزینــهپرداخــت نمی

هاي خاص خــود را دارا بــود، قیمــت آب در ارزیــابی گیپیچید

. میزان آب مورد نیاز براي تولید هر یک از شداقتصادي منظور ن

محصوالت زراعی و باغی نیز مشخص شده است. سطح نســبی 

هر یک از محصوالت زراعی نســبت بــه کــل ســطح زراعــت و 

سطح نسبی هر یک از محصوالت باغی نیز نسبت به کل ســطح 

. از آنجایی کــه ســطوح انــدك شدبارور + نهال) تعیین  باغات (

توانســت دقــت الزم را داشــته باشــد، برخی محصــوالت، نمــی

. در شــدها، لحــاظ نهکتــار در شهرســتان 100ســطوح کمتــر از 

رد توجــه قــرار گرفتــه مقایسه محصوالت نیز، سطوح نسبی مــو 

که کشش بازار، وجود یــا بــروز برخــی آفــات و است، ضمن این

ــدودیت بیماري ــا، مح ــی ه ــت برخ ــعه کش ــراي توس هایی را ب

  کنند.محصوالت ایجاد می

  

  تحلیل آمار هواشناسی استان

و گرمســار   ش بلندمــدت شــاهرود، دامغــان، ســمنانمیانگین بار

متر است، میانگین دماي میلی  115و    141،  101،  151/ 9  ترتیب به

درجــه   18/ 8و    19/ 6،  16/ 8،  14/ 7  ترتیب بــهساالنه این منــاطق  

، 49  ترتیب بــهگراد، میانگین رطوبت نسبی این مناطق نیــز  انتیس

). بــدیهی اســت کــه 5درصد بــوده اســت ( 41/ 6و  48/ 9،  43/ 5

تر باشد، قابل اعتمــادتر و بــه بــرازش هرچه دوره آماري طوالنی

دهــد تر خواهد بود. شرایط استان سمنان نشان میواقعی نزدیک

منابع آب زیرزمینی و که اتکاي بخش کشاورزي استان بیشتر به  

  مین نیاز آبیاري ندارد.أسطحی بوده و بارش نقش چندانی در ت

  

  سطح زیر کشت و عملکرد  

مطابق با آمار ســازمان جهادکشــاورزي اســتان ســمنان، مجمــوع 

 77385سطح زیر کشت محصوالت زراعی مورد مطالعــه برابــر  

 40946هکتار و مجموع سطح زیر کشت محصوالت باغی برابر  

هکتار باغ بارور و بقیه هکتــار  32101ر است که مشتمل بر هکتا

شود. کل سطح زیر کشــت مــورد بررســی (اعــم از باغ نهال می

شــود. در هــر یــک از هکتــار می  109487  زراعی و باغی) برابر

 100ها، محصوالتی که داراي سطح زیر کشت کمتر از  شهرستان

  ند. شدهکتار بودند، از بررسی حذف 

هــزار   15/ 61هزار هکتار اراضی آبی و    76/ 49استان سمنان  

هزار هکتار اراضی دارد که   92/ 1  درمجموعهکتار اراضی دیم و  

کشــوري را داراســت کــه ســهم آن از کــل   27از این منظر رتبه  

درصــد اســت. ســهم اراضــی   0/ 78سطح زیر کشت کشور فقط  

 1/ 25زراعی آبی استان از کل اراضی زراعــی آبــی کشــور فقــط  

  ).4درصد است (

هزار تن محصوالت زراعی آبی  723/ 6استان سمنان با تولید 

هــزار  734/ 4 درمجموعهزار تن محصوالت زراعی دیم   10/ 8و  

کشــوري را داراســت و   26تن تولید دارد که از این منظر رتبــه  

درصد اســت.   0/ 99سهم آن از کل سطح زیر کشت کشور فقط  

هــاي زراعــی ینهاي زراعی آبی استان از کل زمسهم تولید زمین

  درصد است.  1/ 06آبی کشور فقط 

در اکثر محصوالت باغی عملکرد از میانگین کشوري بیشــتر 

ي که عملکرد ســیب، آلبــالو، گــیالس، آلــو، هلــو، طوربهاست،  

 ترتیب بهانگور، پسته، بادام، گردو، انار و زردآلو در استان سمنان 

بیشتر از   درصد  76و    55،  88،  33،  33،  69،  49،  16،  5،  48،  57

. این در حالت عام، بیانگر دارابودن مزیت است میانگین کشوري  

نسبی محصــوالت بــاغی در مقابــل محصــوالت زراعــی اســتان 

  .  است سمنان  

  

  نتایج و بحث

  وري آنهاي بهرهمصرف آب و شاخص

ن شروط و فرضیات، گندم، جو، کرددر استان سمنان و با لحاظ  

ــزه  ــهیونجــه و خرب ــا  ترتیب ب  4082و  8517، 18808، 29618ب

هکتار، بیشترین ســطح زیــر کشــت محصــوالت زراعــی را دارا 

وري آب محصوالت زراعــی اســتان . مقادیر میانگین بهرههستند

وري آب محصــوالت بــاغی و مقادیر میانگین بهــره  1در جدول  

  وري خالصه شده است. بیشترین مقدار بهــره  2استان در جدول  
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آب (از بعد فیزیکی) در تولیــد محصــوالت زراعــی مربــوط بــه 

ــه ــد میذرت علوف ــهاي و چغندرقن ــه ب ــود ک و  3/ 651ترتیب ش

). از آنجــایی کــه 1کیلوگرم بر متر مکعب است (شــکل    3/ 618

وري فیزیکی آب فاقد دیمانسیون ابعــادي یکســان شاخص بهره

ایجــاد کنــد، از تواند بین محصوالت مختلف، تمــایز  بوده و نمی

وري اقتصادي ناخــالص اســتفاده شــد کــه نتیجــه آن نشــان بهره

دهد که بیشترین میزان این شاخص مربوط به فلفل و خربــزه می

شود. بعد از تومان بر متر مکعب) می  1632و    1745با    ترتیب به(

زمینی و فرنگی، چغندرقنــد، ســیب آنها، محصوالتی چون گوجــه

، 1311برابــر    ترتیب بــهب کاربردي آنهــا  گیرند که آپنبه قرار می

. کمتــرین میــزان اســت تومان بر متــر مکعــب  834و   893،  977

وري اقتصادي ناخــالص آب بــراي جــو، یونجــه و گنــدم و بهره

تومان بر متر مکعــب بدســت  457و    399،  379برابر با    ترتیب به

هاي ). بدیهی است در صــورت وارد کــردن هزینــه2آمد (شکل  

ــ هزینه  تولید و نیز ی ایــن شــاخص هاي آب و آبیاري، میزان کمّ

  براي محصوالت مذکور به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.  

با توجه به کل سطح زیر کشت محصوالت زراعی، گنــدم و 

 63درصــد ســطح نســبی حــدود    24/ 3و    38/ 3بــا    ترتیب بهجو  

دهند. درصد اراضی زراعی تحت کشت آبی استان را تشکیل می

 اســت درصــد داراي کمتــرین ســطح نســبی    0/ 3اگرچه فلفل با  

هــا و هاي خاص ایــن محصــول و قابلیت )، اما ویژگی1(جدول  

ــن محصــول را  ــامی، کشــت ای ــه می ــی منطق اســتعدادهاي محل

نماید و البته براي بهبود مزیت نسبی آن، توجه به پذیر میتوجیه

صنایع تبدیلی و فــرآوري پــس از برداشــت محصــول پیشــنهاد 

  شود.می

و  2/ 43ترتیب بــه تولید یک کیلوگرم گنــدم و جــو بــهبراي  

متر مکعب آب نیاز است و براي تولید یک کیلوگرم فلفل   2/ 53

). الزم به 3متر مکعب آب خواهد بود (شکل   4/ 3خشک نیاز به  

اســت،  1بــه  5ذکر است که ضریب تبدیل فلفل تازه به خشک،  

شود، میــزان لذا در صورتی که بر مبناي تولید فلفل تازه محاسبه  

آب مورد نیاز براي تولید یک کیلوگرم فلفل تازه، کمتــر از یــک 

  متر مکعب خواهد شد. 

کیلــوگرم بــه ازاي   2/ 905از میان محصوالت باغی، انگور با  

هر متر مکعــب آب کــاربردي، داراي بــاالترین میــزان شــاخص 

وري آب اســت و بعــد از آن انــار، ســیب، هلــو و .... قــرار بهره

محصول منتخب، در رتبه دهــم قــرار   12پسته از میان  گیرند.  می

  ).  4و شکل   2دارد (جدول 

وري اقتصـــادي ناخـــالص آب در بیشــترین میـــزان بهـــره

تومان بــر   4869که برابر    است محصوالت باغی، مربوط به پسته  

وري اقتصادي متر مکعب بود. بعد از پسته و به فاصله زیاد، بهره

برابــر   ترتیب بــهر، انــار و گــردو  ناخالص آب براي گالبی، انگو 

تومان بر متر مکعب بدســت آمــد   2609و    2847،  2903،  3022

  ). 5(شکل  

، اســت از آنجایی که سطح زیر کشت گالبی، بســیار نــاچیز  

مزیت اقتصادي ناخالص آب براي تولید این محصول، منجر بــه 

ــت آن نمی ــر کش ــطح زی ــیه س ــل توص ــه عوام ــرا ک ــود چ ش

ن تناســب اقلیمــی، برخــی آفــات و ي دیگري چــو محدودکننده

کننــده بازار وجود دارند که بســیار تعیــینها و نیز کشش  بیماري

متر مکعب   9/ 015خواهند بود. براي تولید یک کیلوگرم بادام به  

که بیشترین میزان بوده و براي تولید یک کیلوگرم   است آب نیاز  

 ).6متر مکعب آب خواهد بــود (شــکل    0/ 344انگور نیز نیاز به  

متــر   2/ 67میزان آب مورد نیاز براي تولید یک کیلــوگرم پســته،  

  مکعب است.  

سطح نسبی محصوالت باغی از تقسیم مجموع سطح نهال و 

بارور هر محصول به کــل ســطح نهــال و بــارور مــورد بررســی 

بدست آمد. در بین محصوالت باغی، سطح زیر کشت (بــارور و 

و، آلبالو و گالبــی نهال) هر یک از محصوالت بادام، گیالس، هل

درصــد را  10فقــط حــدود    درمجمــوعدرصد هم نرسید و    5به  

درصد سطح زیر کشت،   33/ 8شوند. پسته به تنهایی با  شامل می

داراي بیشترین سطوح نسبی در بین محصــوالت بــاغی منتخــب 

اســتان بــود و پــس از آن زردآلــو، انــار، انگــور و زیتــون قــرار 

وري و ا توجه به شــاخص بهــرهب  ،). بنابراین2گیرند (جدول  می

هاي تولید این محصوالت و صرفه اقتصــادي کــم، کشــت هزینه

  ) و اگــر 1گندم و جو در استان فاقد مزیت نسبی اســت (شــکل  
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  وري فیزیکی آب محصوالت زراعی منتخب استان سمنان (میانگین سه ساله) . مقادیر شاخص بهره 1شکل 

  

  
  ادي ناخالص آب محصوالت زراعی منتخب استان سمنان (میانگین سه ساله) وري اقتص. مقادیر شاخص بهره 2شکل 

  

  
  . میزان آب مورد نیاز براي تولید یک کیلوگرم محصوالت زراعی استان سمنان (میانگین سه ساله) 3شکل 
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  وري آب محصوالت باغی منتخب استان سمنان (میانگین سه ساله). مقادیر شاخص بهره 4شکل 

  

  
  وري اقتصادي ناخالص آب محصوالت باغی منتخب استان سمنان (میانگین سه ساله) ر شاخص بهره . مقادی5شکل 

  

  
  . میزان آب مورد نیاز براي تولید یک کیلوگرم محصوالت باغی استان سمنان (میانگین سه ساله) 6شکل 
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دارند که داراي مزیت نسبی کشت ایــن مناطقی در استان وجود  

صورت مجــزا بررســی شــوند. در   محصوالت هستند، بایستی به

صورتی که تمهیدات الزم براي افزایش عملکرد (به دو برابــر) و 

تــوان درصد) صورت پذیرد، می  30کاهش مصرف آب (حداقل  

به بقاي کشــت ایــن دو محصــول بــر مبنــاي مزیــت اقتصــادي، 

) و رعایت الگــوي کشــت 13امیدوار بود. انتخاب رقم مناسب (

. هســتندهزینه و کارآمدترین راهکارها  مسازگار با اقلیم منطقه ک 

سال گذشته با وجود افــزایش عملکــرد پنبــه،   40در آمریکا طی  

آب مصرفی این محصول کاهش یافته است. از جمله عوامل این 

هــاي ســازگارتر وري آب، انتقــال کشــت بــه ایالت افزایش بهره

هاي انتقال، شود، بهبود سیستمدیم کاشته میصورت  بهشرقی که  

بنــدي آبیــاري، افــزایش دانــش ژنتیــک و هاي زمانهبود سامانهب

ســازي کــه هــاي کارآمــد مدلفیزیولوژي پنبه و استفاده از روش

گوناگون آبیاري را بــا هزینــه کــم و ســریع ارزیــابی   راهبردهاي

  ).  8کنند، ذکر شده است (می

  

  مزیت نسبی

ــه بررســی ــاال امکــان افــزایش مزیــت نســبی بــا توجــه ب هاي ب

داري، فــرآوري، محصوالت زراعی و باغی با بهبود شــرایط نگــه

 هــايو خــارجی، وجــود دارد و بــراي ریزاقلیم  بازاریابی داخلی

تواند ایــن شــاخص را بهبــود خاصی که مزیت اقلیمی دارند، می

نســبی   بخشید. براي محصولی که در این بررســی فاقــد مزیــت 

شناخته شده است، در صورت افزایش قابل مالحظــه عملکــرد، 

هاي فــرآوري و فراینــدوري اقتصادي، اعمال بهبود شاخص بهره

استحصال محصــوالت جــانبی و ثانویــه، ممکــن اســت شــرایط 

ــالح  ــبی اص ــت نس ــراي مزی ــمیم ب ــودتص ــت ش ــان فرص   . زم

 )Opportunity timeید به هاي تولگیري از نهادهر بهره) که بیانگ

ویژه آب در بررسی مزیت نســبی محصــوالت زراعــی و بــاغی 

ایــن مفهــوم بــه شــرایط حــال اشــاره   .است، بسیار اهمیت دارد

  پردازد.نداشته و به آینده می

کننده مینأهاي استان سمنان، منبع عمده تشهرستان  بیشتردر  

ها و منابع آب زیرزمینی است. هاي مختلف، سفرهنیاز آب بخش

هاي ایــن داشت بیش از اندازه از این منابع، اکثر دشت به علت بر

استان داراي تراز منفی هستند و سطح آب زیرزمینی ســاالنه بــه 

هــاي زیرزمینــی افتد. افت سطح آبمقدار قابل توجهی پایین می

دو پدیده کاهش آب قابل دسترس و کــاهش کیفیــت آب را بــه 

در این استان دنبال دارد. از آنجایی که درصد عمده مصارف آب 

همانند دیگر نقاط کشور، مربــوط بــه بخــش کشــاورزي اســت، 

هاي آبیــاري وري آب کشــاورزي و اصــالح ســامانهبهبود بهــره

رو بــراي مقابلــه بــا کمبودهــاي   ترین راهکار پــیشمهم  عنوانبه

وري آب کشــاورزي ارتقــاي بهــرهشود.  فیزیکی آب شناخته می

وي کشت و تبیــین کــارآیی ، اصالح الگریزي دقیقمستلزم برنامه

در مرحلــه  که تر آن است اجراي صحیح  هاي تولیدي،زیرساخت 

  . پایش نقاط ضعف و قوت آن مشخص خواهد شد

هاي نسبی محصــوالت کشــاورزي اســتان در موضوع مزیت 

  سمنان نکات و موارد زیر قابل توجه و ذکر هست:

هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت محصــوالت   78از حدود  

اي، چغندرقنــد، ع ســطح زیرکشــت ذرت علوفــهزراعی، مجمــو 

درصد کل اراضــی   11فرنگی، هندوانه و فلفل فقط حدود  گوجه

درمجمــوع تحت کشت محصوالت زراعی بوده و گنــدم و جــو  

ــدود  ــی را  61ح ــوالت زراع ــت محص ــطح زیرکش ــد س درص

گیرند. از میــان ایــن محصــوالت، فلفــل در یــک منطقــه دربرمی

یک مزیت بــراي منطقــه میــامی   عنوانبهشود و  خاص کشت می

ــرهمحســوب می ــاخص به ــعیت ش ــود. وض ــی و ش وري فیزیک

) 2و    1کننده است (شــکل  اي گندم و جو نگراناقتصادي آب بر

توان با اصالح سامانه آبیاري، و از میان محصوالت باغی نیز، می

وري آب محصوالتی چــون پســته کــه داراي مزیــت نســبی بهره

شید و بایستی تمهیدات خاصی بــراي هستند، را باز هم بهبود بخ

افزایش عملکرد و کاهش آب کاربردي محصــوالت کشــاورزي 

  ).8و   7(شکل   گیرداستان اعم از زراعی و باغی صورت  

میزان آب کاربردي بــراي تولیــد یــک کیلــوگرم از محصــوالت 

نشــان داده شــده اســت کــه   9زراعی و بــاغی اســتان در شــکل  

ــوان از آن نمی ــهت ــار اســتفاده کــرد، چــرا کــه یــک مع عنوانب ی

  دار) از این منظر داراي برتــريهاي آبمحصوالت حجیم (میوه
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  وري فیزیکی آب محصوالت کشاورزي منتخب استان سمنان (میانگین سه ساله). مقادیر شاخص بهره 7شکل 

  

  
  (میانگین سه ساله)وري اقتصادي ناخالص آب محصوالت کشاورزي منتخب استان سمنان . مقادیر شاخص بهره 8شکل 

  

  
  . میزان آب مورد نیاز براي تولید یک کیلوگرم محصوالت کشاورزي استان سمنان (میانگین سه ساله)9شکل 
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هستند، درحالی که مزیت محصوالتی چون بادام و پسته و فلفل 

  ممکن است، پنهان بماند.

برخی محصوالت شکل فراگیر داشته و در کل سطح اســتان 

شامل گنــدم، جــو، خربــزه و یونجــه از میــان شود که  کشت می

 هستندمحصوالت زراعی و پسته و انار از میان محصوالت باغی 

ــابراین،). 10(شــکل  ــابی شــاخص  بن در تحلیــل مســائل و ارزی

  وري آب، این نکته بایستی مدنظر قرار داشته باشد.بهره

وري محصوالتی چون گالبــی اگرچــه داراي شــاخص بهــره

ده و قیمت فــروش آن در بــازار نیــز مطلــوب اقتصادي باالیی بو 

است، اما بایستی توجه داشت که ســطح زیــر کشــت آن بســیار 

محدود است و قابلیت گسترش سطح زیرکشت آنها بــه دالیلــی 

هــا کــه ممکــن اســت وجود ندارد، از جمله بروز برخی بیماري

اهمیــت بــودن ایــن ي وارد نماید. دلیل دیگر براي کمآسیب جد

رساندن محصول به بــازار داري بازار و مشکالت  محصول، ناپای

ها و مدیریت بــازار از بروز و شیوع برخی بیماري  مصرف است.

جمله مسائل بسیار مهم در تعیین میزان سطح زیرکشــت برخــی 

خصــوص محصــوالتی کــه فاقــد محصوالت زراعی و بــاغی، به

صنایع تکمیلی و فــرآوري مناســب بــوده و بیشــتر بــه صــورت 

  .است رسند، ه مصرف میخوري بتازه

وقتی موضوع از منظر میزان آبی که براي تولید یک کیلوگرم 

که براي تولیــد یــک   شودشود، مشخص میمحصول بررسی می

لیتر آب هســت، درحــالی کــه بــراي   344کیلوگرم انگور نیاز به  

لیتر آب خواهد بود. تمام   2557تولید یک کیلوگرم پسته نیاز به  

یستی در راستاي افزایش تولید به ازاي واحد ها باتالش و برنامه

دنبال داشته هپذیري کشت را بآب مصرفی متمرکز شود تا توجیه

  باشد.

بایستی به این نکتــه اشــاره کــرد کــه انگــور یــک محصــول 

آب بــا حساس بــه شــوري و کیفیــت آب اســت و بــه    نسبت به

حالی که پسته در میــان محصــوالت کیفیت مناسب نیاز دارد، در

شــود و ترین محصول محســوب میمقاوم عنوانبهمنتخب،   باغی

رود (حتــی در ســطح آســتانه آبی که براي تولید پسته به کار می

شوري براي کاهش محصــول)، هرگــز امکــان کــاربرد آن بــراي 

یک مزیت مطلــق کشــت   عنوانبهانگور نخواهد بود. این فاکتور  

ه داراي شود. ضمن اینکه پستپسته در استان سمنان محسوب می

یک محصــول صــادراتی، ارزآور، دارویــی،   عنوانبهارزش ذاتی  

زا، سازگار با شرایط خشک، عمر مفیــد طــوالنی اشتغال  صنعتی،

  .است نیز 

وري آب هنگـــامی داراي ارزش و اعتبـــار موضـــوع بهـــره

ها از نظر دیمانســیون ابعــادي، اي خواهد شد که شاخصمقایسه

یمــت فــروش محصــوالت، یکسان شود. براي این کار متوسط ق

وري مورد توجه قرار گرفت و درآمــد ناخــالص تعیــین و بهــره

. البته باید اذعان شود درصــورتی کــه شداقتصادي آب مشخص  

هاي تولید (ثابت و متغیر)، ارزش ذاتی باغ، ارزش زمین و هزینه

آب تعیین شود و «درآمد خالص به حال شده» مشخص و تعیین 

ب براســاس ســود خــالص بدســت وري اقتصــادي آ، بهــرهشود

  خواهد آمد که جامعیت بیشتري خواهد داشت.

وري اقتصــادي ناخــالص آب بر اساس نتایج حاصل از بهــره

تومــان بــر متــر مکعــب داراي   4869محصوالت باغی، پسته بــا  

وري اقتصادي بود و اگر از گالبی به خــاطر ســطح باالترین بهره

تومان بر متر   3022  نظر شود، انگور بازیر کشت اندك آن صرف

درصد پسته) در رتبه دوم قرار خواهد داشت. ضمن   62مکعب (

شود که محدوده کاربرد کیفیت آب بــراي کید میأاینکه باز هم ت

گاه به انگور و دیگر محصوالت، قابل تعمیم نیست و پسته، هیچ

  شود.العاده براي این محصول محسوب میاین یک مزیت فوق

درصد سطح زیــر کشــت   7/ 5ل حاضر،  از آنجایی که در حا

دهد و رتبه پنجم ســطح باغات استان را زیتون بارور تشکیل می

، بایستی تمهیدات الزم براي افزایش عملکــرد است نسبی را دارا  

  آن صورت پذیرد تا بتواند قابلیت رقابت نسبی داشته باشد.

  

  عملکرد

نسبت متوسط عملکرد محصوالت زراعی و باغی استان در سال 

هــاي هــا و مزیت با میانگین کشــور حــاکی از تفاوت  93-1392

  . از میان محصوالت زراعی فقط است نسبی محصوالت مختلف 
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  . مقادیر سطح نسبی هر یک از محصوالت کشاورزي منتخب استان سمنان (میانگین سه ساله) 10شکل 

  

عملکرد یونجه انــدکی نســبت بــه متوســط کشــور برتــري دارد 

 یان محصوالت باغی بیشتر محصوالت داراي درحالی که از م 

 عملکردي باالتر از میانگین کشوري هســتند. ایــن موضــوع 

ضمن بیان عدم مزیت نسبی محصوالت زراعی در استان سمنان، 

توجه جدي به جایگزینی باغات بجاي زراعت در استان ســمنان 

  دهد.یک راهبرد و رویکرد برتر نشان می  عنوانبهرا 

  

  ديوري اقتصابهره

هاي مراحل مختلــف اي و درآمدي، هزینهبراي آنالیز اقالم هزینه

تولیدي مشتمل بر کاشت، داشت، برداشت، بازاررسانی، بیمــه و 

اي بینی نشده بــراي یونجــه، گنــدم، ذرت علوفــههاي پیشهزینه

نشان   6و براي زردآلو در جدول    6تا    3  هايدولدر ج  ترتیب به

هاي مربوط به قیمت آب هزینه  اهدولداده شده است. در این ج

هاي مربوط به انجام آبیــاري در آبیاري منظور نشده و تنها هزینه

  نظر گرفته شد.

ســاله  6ها و درآمد یونجه که یک محصول آنالیز اقالم هزینه

دهد که میانگین درآمد خــالص ســاالنه، اگرچــه است، نشان می

ــایی داراي مزیت  ــت ه ــرهاس ــر به ــا از منظ داراي  وري آب،، ام

وري اقتصادي ناخالص کمتري نسبت بــه بقیــه محصــوالت بهره

  ). 6(جدول   است 

میلیون ریال است که البته   16کل درآمد خالص گندم حدود  

هاي آب مدنظر قرار گیرد، به شدت روند کاهشی پیدا اگر هزینه

تواند مقبول باشد و کفاف زنــدگی خواهد کرد. این عدد نیز نمی

کــاهش درآمــد   ران را نخواهد کــرد. معمــوالًبرداو معیشت بهره

خالص جو ناشی از کمتربــودن عملکــرد و پــایین بــودن قیمــت 

هــاي بــا کیفیــت زمیناغلــب  و    است فروش جو نسبت به گندم  

  یابد.تر به کشت جو اختصاص میپایین

دهــد کــه ســود اي نشــان مــیبررسی وضعیت ذرت علوفــه

بیــاري خالص حاصل از کشــت ایــن محصــول تحــت ســامانه آ

)، 5(جــدول    اســت میلیون ریال در هکتــار    51/ 78سطحی برابر  

اي کشــت شــده تحــت ســامانه آبیــاري درحالی که ذرت علوفه

 110/ 87اي نواري (تیــپ) داراي ســود خــالص بــه میــزان  قطره

برابــري نســبت بــه روش   2/ 14میلیون ریال است، کــه افــزایش  

  آبیاري سطحی (مرسوم) دارد.

ی تحلیــل ســرمایه و ارزش حــال در موضوع باغات، بایســت

آیــد،   دســت بهها و درآمدها صورت پذیرد تا نتیجه کاملی  هزینه

زیرا باغات داراي عمر مفید مشخصی هستند، ممکن است چنــد 

  سال اول فاقد باردهی باشند، ارزش زمین در شرایط تبدیل شدن 
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  ت مرسوم اي تولید و درآمد یونجه تحت شرایط مدیری. لیست اقالم هزینه 3جدول 

  میزان هزینه در شرایط مدیریت مرسوم   قیمت واحد   هالیست فعالیت 

  2880000  ریال  شخم و تهیه بستر 

  6600000  ریال  تهیه بذر و کاشت 

  35550000  ریال  هاي هرز تهیه و مصرف کود، سموم و کنترل علف

  6750000  ریال  آبیاري

  13500000  ریال  برداشت و حمل محصول 

  3000000  ریال  هاي متفرقه هزینه

  69780000  ریال بر کیلوگرم   هزینه سال اول 

  179649442 ریال  هاي جاري سال دوم تا ششم هزینه

  249429442  ریال بر کیلوگرم   سال  6هاي تولید طی  جمع کل هزینه 

  10295تا  3000از   کیلوگرم در هکتار   عملکرد محصول 

  44900  کیلوگرم   کل تولید 

  7000  ریال بر کیلوگرم   ول قیمت فروش محصول در سال ا

  473822940  ریال  کل درآمد ناخالص 

  224393497  ریال  ساله  6درآمد خالص  

  37398916  ریال بر هکتار   میانگین درآمد خالص ساالنه

  15481  متر مکعب   آب آبیاري کاربردي 

  2416  ریال بر متر مکعب   وري اقتصاديبهره 

  

  د گندم تحت شرایط مدیریت مرسوم اي تولید و درآم. لیست اقالم هزینه 4جدول 

  میزان هزینه در شرایط مدیریت مرسوم  قیمت واحد  ها لیست فعالیت 

  1625000  ریال  شخم و تهیه بستر 

  3420000  ریال  تهیه بذر و کاشت 

  9343000  ریال  هاي هرز تهیه و مصرف کود، سموم و کنترل علف

  2250000  ریال  آبیاري

  3285  کیلوگرم در هکتار   عملکرد محصول 

  2652000  ریال  برداشت و حمل محصول و بیمه 

  1339250  ریال  هاي متفرقه هزینه

  21619250  ریال بر کیلوگرم   هاي تولید جمع کل هزینه 

  11550  ریال بر کیلوگرم   قیمت فروش محصول 

  37941750  ریال  درآمد ناخالص 

  16322500  ریال  درآمد خالص 

  8295  متر مکعب   آب آبیاري کاربردي  

  1968  ریال بر متر مکعب   وري اقتصاديره به
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  اي نواري) اي (مدیریت مرسوم و آبیاري قطره اي تولید و درآمد ذرت علوفه . لیست اقالم هزینه 5جدول 

  قیمت واحد   هالیست فعالیت 
میزان هزینه در شرایط مدیریت  

  مرسوم 

اي میزان هزینه در شرایط آبیاري قطره 

  نواري (تیپ) 

  1625000  1625000  یالر  شخم و تهیه بستر 

  32250000  32250000  ریال  تهیه بذر و کاشت 

  2775600  5866400  ریال  هاي هرز تهیه و مصرف کود، سموم و کنترل علف

  5400000  5400000  ریال  آبیاري

  16000000  -  ریال  اي نواري (تیپ) سامانه آبیاري قطره 

  90000  45000  کیلوگرم در هکتار   عملکرد محصول 

  20000000  11000000  ریال  حمل محصول  برداشت و

  2100000  2100000  ریال  هاي متفرقه هزینه

  51125600  29216400  ریال بر کیلوگرم   هاي تولید جمع کل هزینه 

  1800  1800  ریال بر کیلوگرم   قیمت فروش محصول 

  162000000  81000000  ریال  درآمد ناخالص 

  110874400  51783600  ریال  درآمد خالص 

  6000  10989  متر مکعب   ري کاربردي  آب آبیا

  18480  4712  ریال بر متر مکعب   وري اقتصاديبهره 

  

  اي جاري تولید و درآمد زردآلو  لیست اقالم هزینه  . 6جدول 

  میزان هزینه در شرایط مدیریت مرسوم   قیمت واحد   هالیست فعالیت 

  19600000  ریال  هاآوري سرشاخه ، جمع نهرهازنی، هرس، الیروبی بیل

  7200000  ریال  آبیاري

  43007500  ریال  هاي هرز کش و کنترل علف تهیه و مصرف کود، سموم، قارچ

  1340700  ریال  بیمه محصول 

  34606500  ریال  برداشت، بارگیري و حمل محصول 

  2100000  ریال  هاي متفرقه هزینه

  119921000  ریال بر کیلوگرم   هاي تولید جمع کل هزینه 

  10426  گرم در هکتار کیلو  عملکرد محصول 

  25000  ریال بر کیلوگرم   قیمت فروش محصول 

  260650000  ریال  درآمد ناخالص 

  140729000  ریال  درآمد خالص 

  15000  متر مکعب   آب آبیاري کاربردي  

  9382  ریال بر متر مکعب   وري اقتصاديبهره 
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گذاري و یابــد، نیازمنــد ســرمایهاز زراعت بــه بــاغ، افــزایش می

ي متغیر و ثابت است و ممکن است مخاطرات محیطــی هاهزینه

اثرات شدیدتري بر باغات داشته باشند، لذا تحلیل کامــل آن بــر 

هاي اساس عمر مفید باغ بسیار مهم است، اما اگر تحلیــل هزینــه

بالغ مقایسه جاري باغ (مثل زردآلو) و درآمدهاي آن در یک باغ  

بــا ایــن جــدول،  براي آن ارائه شده است. مطابق 6شود، جدول 

ریــال بــر   9382وري اقتصادي آب براي تولید زردآلو برابر  بهره

. در ایــن تحلیــل قیمــت آب وارد نشــده و است متر مکعب آب  

هاي سرمایه و زمین و عمر مفید و نرخ تنزیل نیــز منظــور هزینه

  نشده است.

  

  گیرينتیجه

وري اقتصــادي ناخــالص آب بر اساس نتایج حاصل از بهــره.  1

تومــان بــر متــر مکعــب داراي   4869الت باغی، پسته بــا  محصو 

تومــان بــر   3022وري اقتصادي هستند و انگور بــا  باالترین بهره

  درصد پسته) در رتبه دوم قرار گرفتند.  62متر مکعب (

وري اقتصــادي ناخــالص آب بــراي جــو، کمترین میزان بهره.  2

ن بــر متــر توما 457و   399،  379برابر با    ترتیب بهیونجه و گندم  

اي مکعب بدست آمد. سود خالص حاصل از کشت ذرت علوفه

میلیون ریال در هکتــار   51/ 78تحت سامانه آبیاري سطحی برابر  

اي نواري (تیپ) و سود خالص آن که تحت سامانه آبیاري قطره

 2/ 14میلیون ریال است، کــه افــزایش    110/ 87کشت شده برابر  

 سوم) دارد. برابري نسبت به روش آبیاري سطحی (مر

وري فیزیکــی آب در محصــوالت بــودن شــاخص بهــرهپایین.  3

هاي آبیاري سطحی ضرورت تغییر رویکــرد زراعی تحت سامانه

اي نواري (تیپ) تغییر سامانه به آبیاري قطره  -1به سه مدیریت؛  

اي بــا جایگزینی باغات تحت سامانه آبیاري قطره  -2یا بارانی و  

بکارگیري راهکارهاي کــاهش   -3  بازده ومحصوالت زراعی کم

 نماید. تبخیر و مصارف غیرمفید را ضروري می

ترین عوامــل مــؤثر بــر مزیــت نســبی هاي تولید از مهمهزینه.  4

میــزان   ابتــداکاهش آن بایــد،    برايشود که  محصوالت تلقی می

هــاي از فناوري  ســپس  ها را بهینه کرد ومصرف هر یک از نهاده

کار قدرت رقــابتی محصــول در عرصــه   برتر بهره جست. با این

و در نتیجه مزیت نســبی آن افــزایش خواهــد   تولیدي و توزیعی

 یافت.  

شود که نتایج تحقیــق در برنامــه اصــالح الگــوي پیشنهاد می.  5

کشت استان و نیــز در بهبــود مــدیریت مــزارع و باغــات مــورد 

 استفاده قرار گیرد.

 

  سپاسگزاري 

حمایت  جهاداز  سازمان  مؤسسه  کشاو هاي  سمنان،  استان  رزي 

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي و مرکز تحقیقات و آموزش  

کشاورزي و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) در انجام این  

  شود. پژوهش تشکر و قدردانی می
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Abstract 

Due to limited access to water, it is necessary to determine the comparative advantage of crops and horticultural 
products in different parts of the province and identify products that lack the desired productivity. Then, find ways to 
improve water productivity or replace products with higher comparative advantage with low-yield products. Based on 
this, the crop and economic productivity index of the province's agricultural and horticultural products under surface 
irrigation systems was determined. Based on the results of gross economic productivity of horticultural products, 
pistachio with 48690 Rials per cubic meter had the highest economic productivity, and grapes with 30220 Rials per 
cubic meter (62% of pistachios) was in second place. In addition, water quality for pistachios can never be generalized 
for grapes and other crops, and this is a tremendous advantage for pistachios that low-quality water resources can also 
be used. The lowest gross economic productivity of water for barley, alfalfa, and wheat is equal to 3790, 3990, and 
4570 Rials per cubic meter, respectively. The study of fodder corn shows that the net profit from the cultivation of this 
crop in the surface irrigation system is equal to 51.78 million Rials per hectare and its net profit in the strip drip 
irrigation system (tape) is equal to 110.87 million Rials, which it has a 2.14-fold increase compared to the conventional 
irrigation method. The comparative advantage of horticultural products was higher than that of crops, and the 
replacement and development of orchards instead of some crops is recommended as a solution. In addition, solutions 
that can be recommended to improve the productivity index include the use of a drip irrigation system (tape) for crops 
(fodder corn, tomatoes, summer crops, and potatoes) and the use of drip irrigation (normal, subsurface, and subsurface 
modified drip) for horticultural products. Examination of practical experiences of using tape irrigation system for wheat 
and barley showed that this method has not improved the agricultural and economic productivity index, which indicates 
the lack of comparative advantage of wheat and barley cultivation in Semnan Province even with tape irrigation system. 
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